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PŘÍBĚHY SOCIÁLNÍ POMOCI
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Příběhy nejsou jen proto, abychom pomohli dětem večer snít, ale také abychom probudili 
a inspirovali dospělé.

O čem vypráví příběh střediska Světlo v roce 2019? O mnoha malých a velkých dějích, ale 
především o zastavení. Zastavení se nad tím, jaké služby a komu poskytujeme a položením si 
otázek - proč tu všechny ty služby jsou a jak spolu vlastně souvisí? Společné sdílení starých 
událostí a snění o těch budoucích nás dovedlo k vytvoření strategického plánu a potvrzení si, 
že v centru naší práce není nic důležitějšího než pomoc potřebným a šíření hodnoty pomoci ve 
společnosti.  

Každý lidský příběh je zajímavý. Tedy takový, který vyprávíme otevřeně, bez předsudků 
a s respektem. Některé se však v naší společnosti raději nahlas nevyprávějí, protože v člověku 
zůstávají jako balvan. Otvírají témata, která jsou příliš těžká a ne vždy mají veselý konec. Takové 
obvykle nesou lidé, kteří prožili zranění, nemoc nebo jinou skutečnou bolest. Pokud máme odvahu 
takový příběh vyprávět, tak neupadne v zapomnění a je možné v něm, stejně ve starých mýtech 
a pohádkách, najít obrovské ponaučení… 

Na dalších stránkách této výroční zprávy si můžete u jednotlivých služeb pročíst příběhy klientů, 
které jsou rozdílné, ale mají společný cíl - vyzývají k zamyšlení nad tím, jak podpora okolí 
i odborníků mění životy. Prosím tedy uvědomme si, že jsme všichni součástí jednoho příběhu, 
hledejme společně ponaučení a pomáhejme si. 
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O STŘEDISKU SVĚTLO VE VRCHLABÍ
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Středisko Světlo ve Vrchlabí vzniklo v roce 1992 a je součástí celorepublikové sítě 
sociálních služeb Diakonie ČCE.  Naše registrované sociální služby v roce 2019 působily 
v Královehradeckém a Libereckém kraji. 

Při naší činnost se opíráme o vědomí, že každý z nás se může dostat do těžké životní situace. 
Proto vizí střediska Světlo je harmonická lokální komunita, kde klíčovými hodnotami jsou respekt 
a vzájemná pomoc. Díku tomu člověk nalezne oporu pro řešení svého problému.“

Naše poslaní: Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné 
pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu sociální služby (terénní i ambulantní) 
a principy komunitní práce.

O našich hodnotách

Společenství
Práce Diakonie směřuje k potřebným lidem v místě, kde žijeme. Na práci 
v Diakonii není nikdo sám. Pracujeme v týmu. O naše pracovní týmy 
pečujeme – nebereme je jako samozřejmost. Je nám jasné, že kapacity nás 
jako jednotlivců jsou vyčerpatelné, proto aktivně vytváříme spolupracující síť 
v rámci komunity. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke 
službě.

Naděje
Naděje je pro nás jako plamen ve tmě - dává nám dostatek síly, důvěry 
a odvahy v obtížných situacích nepropadnout rutině a rezignaci. Máme 
naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné 
přijímání. Žít z naděje pro nás také znamená rozumět významu osobního 
rozvoje a hledat k němu příležitosti, nebát se osobně angažovat, ale 
i pracovat s vlastní energií, abychom nevyhořeli.

Respektující komunikace
Ceníme si schopnosti porozumění jako základu veškeré úspěšné práce 
a pomoci. Věříme, že opravdový respekt mezi lidmi se rodí z vnímání 
potřeb druhého a z úcty k sobě samému. A proto se snažíme tyto kvality do 
komunikace přinášet. Zároveň máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu, učit 
se z ní a nabízet jí jako dar lidem v našem okolí.

Milosrdenství
Jsme pohnuti soucitem - chceme pomáhat a hledat cesty k pomoci lidem 
v těžké situaci. V centru pozornosti naší práce je klient a jeho potřeby. A na 
to nezapomínáme. Lidem, kterým pomáháme, poskytujeme emoční 
podporu a jednáme s nimi s respektem.

Fortelnost
Zahrnuje kvalitní, poctivou a odborně provedenou práci. Jsme si vědomi, 
kde začínají a končí hranice pomoci námi poskytovaných služeb 
a nepouštíme se do něčeho, čemu nerozumíme a na co nemáme kapacity. 
Naše práce stojí na odborných poznatcích i dlouholeté zkušenosti a vede ke 
spokojenosti uživatelů služeb. V duchu dobré tradice chceme být nadále 
příkladnou a inspirativní organizací. Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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ROK 2019 VE STŘEDISKU SVĚTLO V ČÍSLECH

38
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zaměstnanců6
registrovaných 

sociálních služeb
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OSOBNÍ ASISTENCEPřijedeme za vámi 
domů a pomůžeme!

„Děkujeme, že jste reagovali tak 
pružně a pomohli jste nám se 
o maminku postarat. Díky vám 
mohla strávit poslední dny života 
doma.“

syn klientky, 77 let

Osobní asistence pomáhá osobám, zejména seniorům a lidem s mentálním postižením, 
kteří potřebují asistenci druhého člověka při zajišťování svých základních potřeb (hygiena, 
stravování, podnětná společnost, doprovod na instituce), tak aby mohly zůstat ve svých 
domovech a žít dosavadním způsobem života. 

Příběh klienta: Tak zítra na viděnou

Paní Evě je 96 let. Ve svém bytě se cítí dobře, ale kvůli stáří nezvládá sama pečovat o domácnost. 
Její rodina jí pomáhá, ale přes den chodí do práce. Jelikož klientka nechce do žádného ústavu, tak 
za ní každodenně, a to včetně víkendů a svátků, docházejí naše osobní asistentky. Ráno ji 
pomohou s hygienou a poté nachystají snídani. Má ráda chleba s medem. Připomíná jí dobu, kdy 
měla včely. Část dopoledne pomáháme paní Evě s péčí o domácnost jako je úklid, vyprání prádla 
anebo dojdeme na nákup. Náš společný čas v tento moment však nekončí. Asistentky tu nejsou 
jen kvůli té viditelné fyzické práci. Po úklidu zaměříme naší péči na klientku samotnou. Společně 
se věnujeme radostem a činnostem, které má klientka ráda a snažíme se jí vykouzlit úsměv na 
tváři. S oblibou se bavíme o příbězích z dob jejího mládí, poté jí předčítáme noviny, prohlížíme s ní 
časopisy a mluvíme o současné době. V podvečer přicházíme po druhé, abychom připravili večeři, 
kterou si dopoledne přála. Pak už jen pomůžeme s večerní hygienou a uložíme ji ke spánku. Když 
zavíráme dveře a loučíme se, klientka s úsměvem říká: „Těším se zítra na viděnou, vy asistentky 
jste vlastně součást mojí rodiny.“

Ohlédnutí za rokem 2019 v OA
• V roce 2019 jsme měli 37 klientů a 6 zaměstnanců HPP. 
• 7 klientům OA se díky poskytované službě splnilo přání zůstat doma do posledního okamžiku 

svého života. 
• Péče rodiny a OA se doplňovala tak, že 75% rodinných příslušníků zvládlo chodit běžně do 

práce.
• OA nakoupila podpůrné pomůcky pro péči a aktivizaci klientů, se kterými se zaměstnanci naučili 

pracovat. Aktivizaci jsme inovovali o netradiční pomůcky a přístupy, např. paddle boarding
a běžkování se 70 letou klientkou s mentálním postižením.

Kontakt
Identifikátor služby: 1806042
Telefon: 739 244 667
Email: asistence.svetlo@diakonievr.cz 
Adresa: Lánovská 580, 543 01 Vrchlabí
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Pomáháme rodinám 
s dětmi na cestě ke 
spokojenému žití.

„S Vámi jsem taková klidnější. 
Neztrácím tolik půdu pod nohama 
a věřím v dobrý konec. Syn je také 
rád, že se na vás můžeme obrátit, 
když se začneme ztrácet ve 
školních věcech.“

Zuzana, 51 let

Služba pomáhá rodinám s dětmi, které žijí v sociálním vyloučení nebo které jsou jím 
ohroženy především kvůli nepříznivé životní situaci, jež nejsou schopny vlastními silami 
vyřešit a překonat. Kvůli ní je navíc ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny.

Příběh klienta SAS Vrchlabí: Návrat zpátky domů

Návrat z dětského domova zpět do rodiny může být velmi těžký. Petr byl v dětském domově tři 
roky kvůli tomu, že to doma nefungovalo. Jeho matka nevěděla, jak si poradit se třemi dětmi, 
nevěnovala jim pozornost a často se hádala se svým mužem. Jednoho dne se matka rozhodla 
situaci změnit - požádala SAS o spolupráci. Naše služba jí pomohla najít si nový byt, podpořila ji ve 
způsobech, jak se více věnovat dětem a odešla od manžela. Díky tomu se mohl Petr vrátit domů. 
Byl na vrcholu puberty a s matkou si nerozuměli, docházelo i k hádkám. Petr začal chodit za školu 
a neprospíval v ní. Hrozilo mu, že ho vyloučí. Matka společně s našimi pracovníky začala hledat 
způsob, jak Petra motivovat ke studiu. Během společných dialogů o budoucnosti si Petr uvědomil, 
proč je vzdělání pro něj důležité a že by s učením potřeboval pomoct. Několikrát týdně matka 
s naší podporou procvičovala s Petrem školní látku a učila se s ním. Tím, jak se Petrovi začalo 
dařit, proměnilo se i jeho chování a s ním i vztah k matce – vnímal ji jako člověka, který ho v jeho 
snažení podporuje a chce mu zajistit úspěch. Díky této intenzivní přípravě nejen, že zvládl reparát 
a postoupil do dalšího ročníku, ale našel opět vztah ke své rodině. Jeho školní docházka je nyní 
bez absencí a jeho prospěch je dobrý. Petr má ke své rodině opět mnohem blíž a pomáhá matce 
s výchovou jeho mladších sourozenců.

Ohlédnutí za rokem 2019 v SAS Vrchlabí
• V SAS pracovali 2 zaměstnanci na HPP, kteří spolupracovali s 24 rodinami.
• Ukončili jsme poskytování služby u 3 rodin z důvodu naplnění všech cílů – rodiny nyní fungují 

samostatně, rodinná situace je stabilizovaná a vše zvládají bez podpory služby.
• 6 klientů si našlo stálé zaměstnání - z toho 3 klienti byli dlouhodobě nezaměstnaní (tzn. více než 

10 let).
• Pomohli jsme klientům úspěšně vyřídit 14 žádostí o příspěvek z Nadace Terezy Maxové. Děti se 

tak mohly účastnit placených školních i volnočasových aktivit a letních táborů.



14

Příběh klienta SAS Jilemnice: Ahoj babičko!

Lenka je 35letá matka tříleté dcery Nely. Má za sebou drogovou minulost. Dlouho žila s partnerem, 
který ji bil. Žili v bytě, který byl naprosto nevhodný pro zdravý vývoj dítěte. Až reálná hrozba 
odebrání dcery Orgánem sociálně právní ochrany dětí se pro Lenku stala impulsem k tomu, aby 
udělala změnu ve svém životě. V tu dobu začala pravidelná spolupráce s pracovnicí SAS, při které 
spolu analyzovaly situaci a hledaly možná řešení. Díky tomu se Lence podařilo překonat strach 
a najít odvahu k tomu udělat kroky novým směrem, které ji pomohly si udržet dceru - opustila 
partnera a požádala o pomoc rodiče. U nich našla nový bezpečný domov a Nela také milující 
babičku s dědou. Poté s naší pracovnicí začala Lenka pracovat na nových návycích – učila se 
pečovat o svoji domácnost, vymýšlet každodenní náplň pro svoji dceru. Už nepřežívá ze dne na 
den ve strachu, jestli dnes bude zbitá nebo ne. Místo toho si plánuje, jaké krásné okamžiky každý 
den s dcerou prožijí. Otci bylo soudem vyměřeno výživné a v řešení je úprava jeho kontaktu 
s dcerou. Kontakt s bývalým partnerem se zpravidla neobejde bez hádek a vzájemného osočování, 
což je pro Lenku náročné a stresující. Na každé jednání ji připravujeme tak, že ji učíme si zachovat 
v této emoční situaci odstup a nadhled. Jelikož Lenka měla v minulosti velké potíže s plněním 
svých povinností a závazků. Hledáme s ní způsob, jak získat smysl pro zodpovědnost. Společně 
na běžných životních situacích trénujeme nový přístup k řešení povinností, protože před ní stojí 
ještě jedna klíčová zkouška a tou je splacení všech dluhů. Před sebou má tedy ještě kus cesty, ale 
jak sama říká, již nyní jí spadl velký kámen ze srdce.

Ohlédnutí za rokem 2019 v SAS Jilemnice
• V ORP Jilemnice měla služba 3 zaměstnance, kteří pečovali o 32 rodin. 
• Pomohli jsme navrátit zpět do rodiny 3 děti, které byly předchozích 8 let v ústavní péči.
• Pro 5 rodin ve finanční krizi jsme zajistili peněžní příspěvek z nadace a pomoc z potravinové 

banky. 
• Služba prošla kontrolou kvality MPSV a získala 54 bodů z 54 možných.
• 31. 12. jsme dokončili individuální projekt Libereckého kraje č. OLP/4435/2016, který začal 

v roce 2017.

Kontakt SAS Vrchlabí 
Identifikátor služby: 6361701
Telefon: 733 780 505
Email: sasv.svetlo@diakonievr.cz
Adresa: Lánovská 580, Vrchlabí, 543 01

Kontakt SAS Jilemnice
Identifikátor služby: 3148048
Telefon: 733 783 460
Email: sasj.svetlo@diakonievr.cz
Adresa: Dolení 64, 514 01 Jilemnice
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RANÁ PÉČE
Pomáháme rodinám najít rovnováhu 
– služba pro rodiny, které pečují o 
děti se zdravotním postižením ve 
věku 0-7 let.

„Nejvíce bych vyzdvihl informace v problematice 
autismu a rad jak nejšetrněji k těmto dětem 
přistupovat s ohledem na jejich potřeby. Rady jak 
komunikovat s úřady při umístění syna do 
speciální třídy a jiných potřebných vyšetření, 
na koho se případně obracet. Informace při 
žádostech o přídavku na péči. A v neposlední 
řadě velmi kvitujeme lidský přístup a snahu vždy 
pomoci nebo poradit a také morální podporu 
v některých situací spojené s výchovou.“

Pavel, 35 let

Provázíme rodiny s dítětem raného věku (0 - 7 let) se zdravotním postižením (mentálním, 
pohybovým, s poruchou autistického spektra nebo opožděným či ohroženým vývojem). 
Naší snahou je co největší začlenění rodiny do běžného života podle jejich potřeb a přání. 

Příběh klienta:  Mít podporu přiznat si, že mé dítě je jiné

Když dcerka začala docházet do běžné mateřské školy (MŠ), školka zahrady, kde si děti hrály, 
sousedila se zahradou speciální MŠ. Dcerka často stála u plotu a dívala se na děti na druhé straně 
a já někoho zaslechla, jak říká: „Ta holčička patří k nám“. Vypráví mi dnes již s úsměvem maminka 
4,5leté dívky s autismem a dodává: „Jako kdyby to dcera věděla“. Rodiče ve 2,5 letech dcery 
dostali kontakt na ranou péči od paní logopedky, jelikož holčička nemluvila. Postupně během dvou 
let spolupráce s ranou péčí jsme rodičům pomáhali se smířit s přijetím diagnózy dcerky, kterou 
byla porucha autistického spektra a všemi tlaky okolí, které tato diagnóza způsobuje. Pomohli jsme 
s přechodem holčičky do speciální školky a se získáním příspěvku na péči (o kterém zpočátku 
nechtěli slyšet) a mnoha dalšími věcmi, které pro ně byly nové a těžké. Dnes je holčička ve 
speciální školce spokojená, zatím stále nemluví, ale velmi hezky se naučila rozumět piktogramům 
úkolů z denního režimu.  Raná péče spolupracuje jak s rodinou, tak se speciální MŠ. Půjčujeme 
literaturu týkající se autismu i speciální hračky a pomůcky. Příběh této holčičky je jako cesta.  
Cesta, na které kráčí rodina v prvních letech života dcerky společně s ranou péčí. Cesta, kde jsou 
rodiče viděni a slyšeni v jejich obavách i v jejich radostech, jak se život jejich dcery bude vyvíjet dál 
a kde dostanou potřebnou podporu, jak to zvládnout a dceru, co nejlépe rozvíjet, tak aby byla 
šťastná.

Ohlédnutí za rokem 2019 v RP
• Služba v tomto roce poskytla podporu 45 rodinám. Navýšila svoji celkovou kapacitu z 30 

klientských rodin na 40 pouze ve 2 zaměstnancích na HPP.
• Získali jsme Cenu sociálních služeb Královehradeckého kraje za projekt Nácviky sociálních 

a komunikačních dovedností pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra a poruchou 
komunikace. Do individuální nabídky nácviků jsme zavedli canisterapii, tedy terapii se psy.

• Raná péče obhájila Garanci kvality Asociace rané péče ČR. 
• Zorganizovala první mezioborové setkání se zástupci mateřských a speciálních škol, klinické 

logopedie, CPP z Vrchlabí a Jilemnice k tématu dětí s PAS a opožděným vývojem.

Kontakt
Identifikátor služby: 6447139
Telefon: 739 244 665
Email: ranapece.svetlo@diakonievr.cz
Adresa:  Komenského 616, Vrchlabí 54301



19

SOCIÁLNÍ REHABILITACE SPIRÁLA
PRÁCE, ŽIVOT, BYDLENÍ -
pomůžeme Vám najít cestu zpět do 
běžného života, ze které jste se 
v důsledku špatného zdravotního 
stavu či znevýhodnění mohli na 
okamžik ztratit.

„„Spirála mi pomohla být samostatný, 
postarat se o mamku a domácnost. Taky mi 
pomohla koupit si boty a také, abych se 
sám naučil jezdit do Jilemnice k doktorce. 
Ale ještě bych potřeboval pomoc Spirály 
dál.“

Pavel, 44 let 

Spirála pomáhá lidem se zdravotním omezením ve věku 16 - 64 let, kteří chtějí žít 
samostatně a nezávisle na pomoci druhých. Neposkytuje rehabilitaci ve smyslu cvičení, 
ale nabízí podporu a trénink dovedností potřebných k běžnému životu. Přijedeme za vámi 
domů do 20 km od Vrchlabí. Půjdeme s vámi na úřad, k lékaři. Můžeme s Vámi pracovat 
i v prostorách naší služby.

Příběh klienta: Dokážu víc, než si mé okolí myslí!

Klient Aleš má lehké mentální postižení. Dokáže se o sebe postarat, ale kvůli jeho handicapu blízcí 
nevěřili, že by mohl mít někdy zaměstnání. Je závislý pouze na příspěvku na péči. Nemá tak 
dostatek peněz pro naplnění všech svých potřeb a ke skutečnému osamostatnění. Když přišel do 
Spirály, prozkoumali jsme s ním, co ho baví, co umí a jaké jsou jeho zdravotní možnosti a našli 
vhodné pracovní činnosti. Jelikož Aleše bavilo uklízet ve svém bytě, začali jsme s ním trénovat, jak 
vypadá profesionální úklid. Pak jsme společně zjišťovali, kteří zaměstnavatelé tuto práci nabízí. 
Povedlo se! Aleš dostal práci. Při zapracování jsme s ním chodili jako podpora, dokud se v ní 
dostatečně nezorientoval. Když získal jistotu, začal chodit do práce sám a nás měl pouze jako 
oporu na telefonu. Získal nezávislost. A v naší spolupráci se objevuje další cíl – Aleš se chce 
naučit hospodařit se získanými penězi. Člověk se může posunout dál více, než si umí představit, 
když se nebojí říci si o pomoc.

Ohlédnutí za rokem 2019 ve Spirále
• V uplynulém roce ve Spirále pracovalo 3,6 zaměstnanců na HPP se 14 klienty. 
• 2 klienti získali práci, jedna klientka si již druhý rok za naší podpory práci udržuje. 
• Rozvinuli jsme nácviky s klienty v zahradě. Prostřednictvím celoroční péče o rostliny se podařila 

u klientů prokazatelně posílit odpovědnost k povinnostem v jejich životech. 
• Spirála navázala spolupráci s ekofarmou No limits v Lánově, kam jezdí klienti od července 2019 

nacvičovat pracovní dovednosti a schopnosti, které jsou nutné k udržení práce.
Kontakt
Identifikátor služby: 7790627
Telefon: 733 780 506
Email: spirala.svetlo@diakonievr.cz
Adresa: Komenského 616, Vrchlabí 543 01
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEBJak být samostatný 
s mentálním postižením?

„Do střediska chodím nejraději 
proto, že děláme hodně činností. 
Asi nejvíc se těším, když mám jít 
prát prádlo. Doma mi prát nedovolí 
a já si můžu zažít, jak pračka 
funguje.“

Klára, 14 let

Centrum denních služeb podporuje osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením 
v dosažení co největší míry samostatnosti ve všech oblastech života. Napomáhá klientům 
vést život obvyklý pro jejich vrstevníky.

Příběh klienta: Nákup je jako objevení Ameriky!

Pamatujete, jaké to bylo poprvé si sám dojít na nákup? Zodpovědnost, nervozita, ale hlavně pocit 
svobody. Pavle je 41, má lehké mentální postižení a moc ráda nakupuje. Doteď ale musela vždy 
na nákup chodit s doprovodem. Ještě nikdy nešla sama. Netroufala si, bála se, že zboží nenajde 
nebo že si špatně spočítá, kolik jí prodavačka vrátí peněz. V Centru denních služeb dostala 
možnost se naučit nakupovat sama. A Pavla šanci využila. Učila se, jak vypadají jednotlivé mince 
a bankovky, kolik orientačně stojí základní potraviny a sepsat si nákupní seznam. Zpočátku chodila 
do obchodu s doprovodem našeho pracovníka. Netrvalo dlouho a Pavla vyrazila na nákup sama. 
Byla překvapená, jak jí to samotné jde. Díky předchozím nácvikům věděla, jak si sepsat nákupní 
seznam a kolik bude asi nákup stát, v obchodě se orientovala dobře. Teď už chodí Pavla do 
obchodu sama a nakoupené věci se učí uklízet ve svém bytě na určené místo. A jaký čeká Pavlu 
další cíl? Naučit se kromě potravin nakupovat i oblečení a kosmetiku. Přejme Pavle, ať i tato 
činnost jí jde tak dobře, jako nakupovat základní potraviny.

Ohlédnutí za rokem 2019 v CDS
• Dlouhodobě  jsme pracovali s 12 klienty, služba měla 2,4 zaměstnance na HPP. 
• V květnu 2019 prošla služba interní kontrolou kvality od Diakonie ČCE, získala 91% hodnocení 

a zařadila se tak mezi služby „diakonické extraligy“.
• Jedním z cílů CDS je umožnit klientům kontakt s běžnou společností. V roce 2019 se klienti 

zúčastnili 14 kulturních akcí, při kterých se dostali do kontaktu s většinovou společností a při 
kterých si nacvičovali důležité dovednosti.

• V říjnu jsme uspořádali pro klienta historicky první případovou konferenci na středisku, za účasti 
zástupců odborné veřejnosti, s cílem nalézt řešení nepříznivé sociální situace tak, aby byly 
ošetřeny potřeby jeho i rodiny. 

Kontakt
Identifikátor služby: 8090757
Telefon: 733 780 506
Email: cds.svetlo@diakonievr.cz
Adresa: Komenského 616, Vrchlabí 54301
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA DIAKONIE ČCE 

Středisko světlo ve Vrchlabí 2018

NÁKLADY Kč
Spotřeba materiálu  514 707
Spotřeba energie 204 865
Cestovné 49 252
Ostatní služby 1 882 235
Mzdové náklady 7 502 194
Zákonné sociální pojištění 1 807 444
Zákonné zdravotní pojištění 652 547
Ostatní sociální náklady 48 448
Náklady na vzdělávání 86 670
Jiné ostatní náklady 71 140
Členské příspěvky  82 008

Celkem 12 901 510

VÝNOSY Kč
Tržby za vlastní výrobky 18 431
Tržby od klientů 512 603
Jiné ostatní výnosy 94 079
Přijaté příspěvky (dary) 7 935
Provozní dotace 12 953 062
Dotace Úřad práce 0
Celkem 13 586 110

VÝSLEDOVKA

Hospodářský výsledek:

684 600 Kč



2524

ROZVAHA

AKTIVA Stav Kč k poslednímu 
dni min. účet. období

Stav Kč k poslednímu 
dni účet. období

Dlouhodobý majetek celkem
• Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 103 622 1 134 491
• Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 103 622 -1 134 491
Krátkodobý majetek celkem 2 636 467  3 282 679
• Pohledávky celkem -59 673 157 982
• Pokladna 27 975 3 836
• Účty v bankách 3 414 895 3 192 650
• Jiná aktiva celkem -746 730 -71 789
Aktiva celkem 2 636 467 3 282 679

PASIVA Stav Kč k poslednímu 
dni min. účet. období

Stav Kč k poslednímu 
dni účet. období

Vlastní zdroje celkem 1 095 280 1 082 686
• Vlastní jmění 1 468 481 0
• Fondy 504 075 1 082 686
• Výsledek hospodaření celkem -877 275 0
• Z toho výsledek hospodaření 2019 1 207 107,45 684 600,00
Cizí zdroje celkem 1 541 187 1 515 393
• Dlouhodobé závazky celkem 0
• Krátkodobé závazky celkem 1 541 186 1 515 393
• Jiná pasiva celkem 0
Pasiva celkem 2 636 467 3 282 679

DARY Kč

Dary od fyzických osob 85

Dary od právnických subjektů 7 850

Z toho ze zahraničí 0

DOTACE Kč

Přijaté dotace 12 953 062

Dotace úřad práce 0

Zastoupení druhů nákladů v roce 2019 Kč %

Spotřebované nákupy 719 572 6%

Mzdové náklady 10 010 633 78%

Ostatní služby 1 882 235 15%

Ostatní náklady 289 070 2%

Celkem 12 901 510

5%

78%

15%

2%

Zastoupení druhů nákladů v roce 2019

spotřebované nákupy
mzdové náklady
ostatní služby
ostatní náklady
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PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORUZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

HLAVNÍ PARTNEŘI

V roce 2019 činnost našich sociálních služeb finančně podpořili níže uvedení partneři. 
Velice děkujeme, že jste nám pomohli naplňovat naše poslání.

PODPOŘENÉ GRANTOVÉ PROJEKTY

Individuální projekt Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi Vrchlabí

Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008157

Číslo smlouvy: DS2018/02072

Financováno z: Operační program zaměstnanosti (OPZ) a Evropský 
sociální fond

Individuální projekt Sociálně aktivizační služba pro rodiny s 
dětmi Jilemnice

Název projektu: Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v 
Libereckém kraji“, 

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734

Název smlouvy: Zajištění sociální služby “Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ - část 14 – Jilemnicko

Číslo smlouvy: OLP/4435/2016

Financování: z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu 
České republiky a z rozpočtu Libereckého krajeIndividuální projekt Sociální rehabilitace Spirála 

Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008157

Číslo smlouvy: DS2018/02983

Financováno z: Operační program zaměstnanosti (OPZ) a Evropský 
sociální fond
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PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

DARY A DOTACE OD MĚST A OBCÍ, VE KTERÝCH PŮSOBÍME

Vrchlabí • Jilemnice • Hostinné • Trutnov • Lánov • Kunčice nad Labem • Špindlerův Mlýn •
Víchová nad Jizerou • Poniklá • Nová Paka • Háje nad Jizerou - Dolní Sytová • Chotěvice •
Rtyně v Podkrkonoší • Rokytnice nad Jizerou • Horní Maršov • Horní Kalná • 
Dvůr Králové nad Labem • Úpice • Radvanice • Čermná • Čistá u Horek • Žacléř • Pilníkov

DÁRCI

• Nadace rozvoje občanské společnosti – Včasná pomoc dětem
• Diakonie ČCE - Dar s velkým D
• Řeznictví Viktor Vaníček a synové 
• Václav Honců
• Jiří Kletvík
• Jan Nevoral
• Krejčířová – Řehořová
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název: Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
IČ: 43464343
Rejstřík evidovaných právnických osob: číslo evidence 9-295/2003-15222

Sídlo: Komenského 616, Vrchlabí, 54301
Telefon: 734 646 900
E-mail: svetlo@diakonievr.cz
Datová schránka ID: 29m9sza
Internetová adresa:
www.vrchlabi.diakonie.cz
www.facebook.com/Diakonie.svetlo
Číslo účtu: 3489192389 / 0800

Správní rada od 15. 6. 2019: 
Ing. Tomáš Hawel – ředitel, předseda SR
Ing. Ivana Flemrová
Bc. et Bc. Ivana Hadincová

Předsedkyně dozorčí rady v roce 2019: 
Šárka Jeriová

mailto:svetlo@diakonievr.cz



	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13
	Snímek číslo 14
	Snímek číslo 15

